
 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Исправа за прекогранични промет заштићених дивљих врста фауне и флоре,  

          као и њихових делова, деривата и производа 

 

 

 

Актом Управе царина број 148-II-483-01-355/2017 од 20.10.2017. године, обавештени сте о 

ступању на снагу нове Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит 

прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, бр. 92/17 – даље: Одлука) и 

изменама у истој.  

 

Тачком 13. Одлуке прописано је да се заштићене биљне и животињске дивље врсте, њихови 

делови и деривати увозе, извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. закон, 

43/11–УС и 14/16), Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10–

исправка и 14/16), Законом о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених 

врста дивље фауне и флорe - CITES („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори”, број 11/01), 

Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. 

гласник РС”, бр. 31/05, 45/05–исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), Правилником о 

проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и 

гљива („Сл. гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16, и 98/16) и Правилником о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама („Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14). 

 

С обзиром да Прилог 3Г) Одлуке не обухвата сву робу за коју постоји обавеза прилагања 

исправе министарства надлежног за заштиту животне средине у складу са горе наведеним 

прописима, односно све тарифне ознаке у које се исте сврставају сходно номенклатури 

Царинске тарифе, већ само робу која има висок ниво промета већег ризика, у циљу 

свеобухватне контроле прекограничног промета биљних и животињских дивљих врста, 

њихових делова, деривата и производа, Управа царина је у сарадњи са Министарством 

заштите животне средине, сачинила радни списак робе - Списак дивљих биљних и 

животињских врста, делова, деривата и производа чији увоз, извоз и поновни извоз 

подлеже прилагање прописане исправе,повезан са номенклатуром Царинске тарифе. 

Наведени радни списак садржи робу која није обухваћена Прилогом 3Г) Одлуке, као и робу 

која јесте обухваћена Прилогом 3Г) Одлуке. Састоји се од тарифних ознака (са 

припадајућим наименовањима) у које се сврстава роба за које постоји обавеза прилагања 

исправе министарства надлежног за заштиту животне средине у складу са горе наведеним 

прописима и колоне „Напомена”. Наиме, како се у тарифне ознаке поред робе за коју 

постоји обавеза прилагања исправе надлежног министарства, сврстава и роба које не 

подлеже обавези прилагања ових исправа, неопходно је прочитати информацију дату у 

колони  „Напомена” за ту тарифну ознаку, којом је ближе објашњено да ли је за сву робу из 

тарифне ознаке потребно приложити исправу, или само за одређену робу. У колони 

„Напомена” је дата: 

- напомена да је тарифна ознака, односно роба преузета из Прилога 3Г) Одлуке, што 

значи да је за сву робу из наведене тарифне ознаке, или Ех позиције неопходна 

прописана исправа, или 

- прецизна смерница за коју робу је неопходна прописана исправа (нпр. одређена 

врста, род и сл.), или прецизно дефинисано изузеће за поједине категорије, или 

- напомена „дивље врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима 

Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама”, која 

обавезује увозника/извозника да утврди да ли се декларисана роба налази на неком 

од CITES Додатака и/или Прилога напред наведеног Правилника, те је за исту 

неопходно прилагање прописаних исправа, или се роба не налази на CITES 

Додацима или Прилозима напред наведеног Правилника, те за исту не постоји 

обавеза прилагања посебних исправа (већ обавеза прилагања изјаве).  
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Правилником о допуни правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 

декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС” бр. 96/17) 

прописане су две нове шифре и то: 

 

 У46 - Исправа за прекогранични промет дивљих врста фауне и флоре, као и 

њихових делова и деривата, коју издаје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине, 
 И46 - Исправа за прекогранични промет дивљих врста фауне и флоре, као и 

њихових делова и деривата, коју издаје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине, ИЛИ, Изјава да напред наведене врсте, као и њихови делови и 

деривати, не подлежу обавези прибављања наведене исправе 

 

и исте ће се користити од 13.11.2017 године. 

 

У ИСЦС све тарифне ознаке/Ех позиције наведене у Радном списку су повезане или са 

шифром У46 или са шифром И46, у зависности од тога да ли сва роба која се сврставају у 

тарифну ознаку подлежу обавези прибављања и прилагања исправе министарства заштите 

животне средине (У46), или само за одређену робу у складу са напоменом постоји наведена 

обавеза (И46). Тако да, приликом увоза/извоза робе која се сврстава у тарифне ознаке које 

су наведене у Радном списку, декларант је у обавези да у рубрику 44 ЈЦИ („Приложене 

исправе и додатне информације”) упише или шифру У46(број/год) или шифру 

И46(број/год).  

 

Овом приликом истичемо да су све тарифне позиције и Ех позиције преузете из Прилога 3Г 

Одлуке у ИСЦС повезане са шифром У46(број/год). 

 

Напомињемо, да шифра И46(број/год) означава два документа (исправу или изјаву) и да је 

иста повезана у ИСЦС са тарифним ознакама у које се, поред робе за коју постоји обавеза 

прилагања исправе надлежног министарства, сврстава и роба које не подлеже обавези 

прилагања ових исправа. Тако да, уколико декларисана роба подлеже обавези прилагања 

исправе министарства надлежног за заштиту животне средине у складу са горе наведеним 

прописима, прилаже се прописана исправа и број приложене исправе се у рубрици 44 ЈЦИ 

уноси уз шифру И46. Уколико декларисана роба не подлеже обавези прилагања исправе 

министарства надлежног за заштиту животне средине, прилаже се Изјава да декларисана 

роба (врста,делови или деривати) не подлеже обавези прибављања и прилагања исправе и 

деловодни број исте се у рубрици 44 ЈЦИ уноси уз шифру И46. 

 

Везано за Изјаву да декларисана роба (врста,делови или деривати) не подлеже обавези 

прибављања и прилагања исправе, напомињемо да је неопходно да иста буде на 

меморандуму увозника/извозника, да има свој деловодни број (који се, како је напред 

наведено, уписује уз шифру И46, у рубрици 44 ЈЦИ), да се увидом у исту неспорно може 

утврдити за коју робу је дата и да је оверена потписом и печатом одговорног лица. Поред 

наведног у истој је неопходно да стоји да под кривичном и материјалном одговорношћу 

увозник/извозник тврди да декларисана роба не подлеже одредбама CITES Конвенције и 

везаних националних прописа, односно да се роба састоји од врста које нису наведене у 

CITES Додацима и/или Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 

заштићеним врстама.  

  

Примери које се шифре уписују у рубрику 44 ЈЦИ, а које се исправе прилажу уз 

декларацију дати су у доњој табели: 
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Тарифна 
позиција 

 

Напомена 

 

Шифра исправе 
која се уписује у 
рубрику 44 ЈЦИ 

 

Исправа коју је неопходно 
приложити уз ЈЦИ 

0106 11 00 00 00 Прилог 3Г Одлуке У46 
Исправа* министарства заштите 
животне средине издате у складу 
са напред наведеним прописима  

Ех 0106 13 00 00  Прилог 3Г Одлуке У46 
Исправа* министарства заштите 
животне средине издате у складу 
са напред наведеним прописима  

0101 21 00 00 
Исправа је потребна 

за расу Equus 
przewalskii 

И46 

Ако је декларисана роба расе 
Equus przewalskii  

 

Исправа* министарства заштите 
животне средине издате у складу 
са напред наведеним прописима 

Ако је декларисана роба све осим 
расе Equus przewalskii  

 

Изјава да декларисана врста не 
подлеже обавези прибављања 
наведене исправе у складу са 
напред наведеним прописима 

0103 10 00 00 

Исправа је потребна 
за дивље врсте 

наведене у CITES 
Додацима, односно у 

Прилозима 
Правилника о 

прекограничном 
промету и трговини 
заштићеним врстама 

И46 

Ако је декларисана роба на неком 
од прилога Правилника  

 

Исправа* министарства заштите 
животне средине издате у складу 
са напред наведеним прописима 

Ако декларисана роба није на 
неком од прилога Правилника 

 

Изјава да декларисана врста не 
подлеже обавези прибављања 
наведене исправе у складу са 
напред наведеним прописима 

9603 29 30 00 

Исправа је потребна 
за робу којa садржи 

делове од врста 
наведених у CITES 

Додацима, односно у 
Прилозима 

Правилника о 
прекограничном 

промету и трговини 
заштићеним врстама 

И46 

Ако четка за косу садржи део од 
врсте са прилога Правилника  

 

Исправа* министарства заштите 
животне средине издате у складу 
са напред наведеним прописима 

Ако четка за косу не садржи ни 
један део од врсте са прилога 
Правилника 

 

Изјава да декларисана врста не 
подлеже обавези прибављања 
наведене исправе у складу са 
напред наведеним прописима 

*исправа (дозвола, потврда) 
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Списак дивљих биљних и животињских врста, делова, деривата и производа чији увоз, 

извоз и поновни извоз подлеже прилагању исправе повезан са номенклатуром Царинске 

тарифе се налази на сајту Управе царина (линк Закони и прописи → Друга документа), као 

и на Порталу Управе царина (Расписи→ Тарис→ Група за инструменте царинске и 

спољнотрговинске заштите→ Међународни споразуми и конвенције о заштити животне 

средине (МЕАs)-Зелена царина→ CITES→ Расписи→ 2017. година). 

 

За све евентуалне додатне информације можете контактирати Управу царина – Одељење за 

ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе, Групу за 

аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите на телефоне: 

011/260-44-  93 и 011/20-15-829. 

 

 

 

ПРИЛОГ: 

 

- Радни списак - Списак дивљих биљних и животињских врста, делова, деривата и 
производа чији увоз, извоз и поновни извоз подлеже прилагању прописане исправе, повезан са 
номенклатуром Царинске тарифе 

 

 

 

Акт број 148-II-353-06-12/2017 од 10.11.2017.године  
 


